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Від комісії.

Тохничщь термінольогія, як і кожна 
инша, не може бути складена і остаточно 
вирішена одною особою чи комісією. Ко
місія може дати тільки більше або менше 
придатний матеріал, а само життя рішає 
про долю поодиноких термінів, викидаю
чи непотрібні та змінюючи невлучні. Це 
мала на увазі і наша комісія, складаючи 
оцю термінольоґію. Випускаючи її дру
ком, комісія має на меті з одного боку 
викликати творчу її критику та взагалі 
живіще зацікавлення справою техничної 
термінольоґії, а з другого—стати в при
годі тим, що читатимуть лекції в тех- 
ничних школах та складатимуть тохничні 
підручники. .

Щоби склаДЗнбв)'•'гермінольогіею як 
найскорше можна було користуватися, 
комісія ухвалила видавати її поодино
кими випусками в формі словничків ро
сійсько-українських, котрі, на погляд ко
місії, найвиїїдншгі до вжитку. Кожний 
випуск має містити в собі термінольогію 
з одної або кількох техничних наук. По
ки що готуються до друку ось які ви
пуски:
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Вип. 2. Залізобетон.
Вип. 3. Будівництво водне, плавба, 

поліпшення землі.
Далі ставиться на чергу видання тер- 

мінольоґії з инших обсягів техничних 
наук, наприклад: будови мостів, будови 
шляхів, землемірства, гірництва, будови 
машин і т. п. Матеріялів до складення 
термінольоґії було вжито дуже мало. 
Одинокими майже маторіялами, якими 
користувалася комісія, були словники 
Грінченка, Тимченка, Уманця і Спілки, 
Піскунова та Дубровськаго. Не дивно, 
як що замісць декотрих термінів, що мо
же істнують в народній .мові, тут буде 
вжито роблених слів. Щоби цього на 
будуче уникнути, комісія просить усіх, 
що цікавляться справою термінольоґії і 
мають змогу збірати матеріяли з уст на 
родніх—записувати всі техничні терміни 
і присилати їх комісії.

Віддаючи цей перший випуск технич- 
ної термінольогії до вжиткуукраїнським 
інженірам та техникам, комісія просить 
надсилати замітки що до влучности вжи
тих термінів.



Активное давленіе земли—чинний (актмвний)иа тиск або нагніт землі. *).
Аналитическое опредЄленіе— рахункове (аналітичне) визначення [напр. натиску землі]. 
Анкеръ—якір, якірець. 
А рка- лук, (арка).
Арка съ закрепленными 

пятами—лук з закріп-1

Балка — брус, (белька бальок).
Балка клепанная — брус (бел ька) нютова ни й(клепаний).
Балка консольная — одно- спірний брус.
Балка многопролетная —миогодільний брус, многопрогінний брус. 
Балка иеразрЄзная — мно- 'ГОДІЛЬНИЙ брус.леними кінцями а£оі Белка поперечная — брус пятами, лук з закла- поперечний, попереч деними пятами. 1ІИК-

Арка безъ шарниров**» —лук (арка) без су- ставіїз, (безсуставний лук).
Арка двухшарнирная—двосуставний лук.
Арка трехшарнирная— три- суставний лук.
Арка усиленная —підкріплений лук.
Арочная ферма— луковий сволок, луковий ОруСі

Балка продольная — брус 
ГІОДіуВЖНИЙ, п о д о в ж - ник.

Балка равнаго сопротив- 
ленія— брус постій но Г вмдержности, бруспо- стій ного опору.

Балка решетчатая— ґратчастий брус.
Балка соединительная —  злі/чний брус, злу^- ник. •
Балка съ заделанными кон-*) Наголоси зазначено курсивом.



Бал —  2 ВЪрнами—брус (белька) з закладеними або закріпленими або замурованими кінцями.
Балка съ опертыми конца

ми— брус з вільно підпертими кінцями.
Балка со свешивающимися 

концами -  брус з двобічно виставними кінцями.
Балка усиленная—підкріплений або підсилений брус.
Балка шарнирная— сустав- иий брус. т
Баластъ изъ щебня—жор- ствиння.
Балочная ферма— сволок; брус.
Болтовое соединеніе— про- гоничне злучення, чопове злучення; прого- ничне сполучення, чопове сполучення; шру- бове злучення.
Болтъ — прогонич, чіп, труба.
Брусъ кривой — луковий брус, кривий брус.
Быкъ деревянный — дере- вяний підпорний дан.

в.
Взаимное перемЬщеніе —взаем не перем іщення, (пересунення). 
Веревочный многоуголь-

никъ— шнуровий многокутник.
Вертикально, отвісно —простовисно; сторч, (о стоячих предметах).
Вертикальный — просто- висний; сторчовий (о стоячих предметах).
Вертикальная стЬнка —сторчова стінка.
Вертикальный листъ (ре

бро)—сторчова стінка, сторчова стяга.
Верхній поясъ—горішній пас.
Висячій мосгь— висячий 

або вислий міст.
Внешняя сила-зоколишня сила, знацбірнясила.
Возможная работа—можлива праця (робота).
Воображаемое состояніе — уявний стан.
Воображаемый шарниръ— уявний сустав.
Временный, подвижной 

грузъ—тимчасова вага або тягар.
Возрастающее увеличеніе 

нагрузки — більшання вантаги; побільшування вантаги.
Временно дійствующій 

шарниръ—  тимчасовий сустав.
Второстепенное напряже

т е —другорядне напруження.
ВЪтровой моментъ давле

ній-вітровий момент натиску.



Дво

Вітровая связь— поземне І (вітрове) ВЯЗШЮ.
В ісь  собственны?— тягар (вага) власний. І
ВЬт —  З

г .

Гибкій стержень —  гнучкий прут.
Главная ферма — головний сволок, головний брус.
Главное напряженіе — головне напруження. 
Главный расносъ— головна косина.
Главный стержень — головний прут. 
Горизонтальный лисгь —поземна стяга. 
Горизонтальная затяжка—поземний стлгель, поземна стяговина.
Горизонтальный распоръ—поземний натиск (нагніт).
Графически —нарисовий (Графічний). 
Графическое опреділеніе—нарисове (графічне) визначення [напр. натиску землі]. Грузъ--вага, тягар, [теоретично); ладунок, вантаж, вантага [практично].
Грузъ временный— тимчасову вага або тягар.

Грузъ постоянный —  вага постій на (нерухома вага).
Грузъ сосредоточенный —скупчена вага.
Грузъ узловой— вузлова вага.

ї х -

Давлекіе—натиск, нагніт [однобічний]; тиск, гніт |з усіх боків].
Даеленіе активное земли—  чинний (активний) натиск або нагніт землі.
Давленіе в ітра — натиск вітру.
Давленіе въ за м к і —  натиск в вершку, натиск на звірник.
Давленіе на стінку  закле

почна™ отверстія— натиск на стінку ню- товоТ діри.
Давленіе опорное— натиск на підпору [склепіння].
Давленія центръ — осередок натиску, тиску.
Двойной настнлъ —  подвійне мостиння.
Двутавровое желізо — залізо І, двокоритне залізо.
Двойная рішетиа— ґрата подвійна.



Дву 4 Заи

Двухшарнирная арна—дво- суставний лук. 
ДвусрЪзная заклепка —двор/зна нюта (заклепка).
Деревянный б ь їк і—дере-вяний підпорний дан. 
Деформація—деформація 
Деформацій козффиціенті- сочанник деформації. 
Деформацій работа— праця деформації. 
Д іа м етр і— промір, ноно речник.
Діам етрі за кл е п ки -промір нюти (заклепки), поперечник І1/ОТИ. 
Д іам етрі сопряженный —промір або нонереч ник спряжений (звя- занпй).
Д іа гр а м м а - нагляди пк- 
Діаграмма усилій—нарис натуг.
Динамическое дЬйствіе на 

грузни— рухове (динамічне) д/лання вап- таги.
Добавочная стойка [фермы] —додаткова глиця.
Допускаемое напряженіе—Дспускально (допускне) напруження. 
Досчатый настилі — мостіння, поміст. 
ДЬйствіе силы — ділання сили.

о т »«І -1.1*'

ЖелЬзо- залізо.
Желізо двутавровое — залізо І, двокоритне залізо.
Желізо зетообразное-залізо Z.
ЖелЪзо зоре— залізо зоре
Желізо корытное (швелер- 

ное) — залізо и, ко- р гтіе  залізо.
Железо листовое — аркушеве залізо, залізна бляха.
ЖелЪзо полосовое — стя- нове залізо, плескате залізо, (штабове залізо).
Жесткая опора—жорстка підпора, штовна підпора.
Жестная часть фермы —планмця.
Жестній — жорсткий, (штивниіі).
Жесткій раскссі — туга коемна, штмвна коса на.
Жесткость — штавпість,

ЖОрсТКІСТЬ.

з.
Заклепочное еоіединеніе —нютоване (клепане) злучення; нютоване (клепане) ецолучення.



Зак 5 Кое

Заклепочным шагъ —  відстань нют, крок нюти (заклепки).
Закріпить стінку  анке

рам и- закріпити мур якорами, заякорити мур.
Заділна—закладка, (замурування).
Заклепка— нюта (заклепка).
Законъ изгиба Навье —закон вгнуття або угину Кауіег.
Законъ пропорціональ- 

ности— закон пропор- ціональности.
Замокъ арки — вершок лука; звірник.
Замыкающая линія — лінія замкнення, замикаюча лінія.
Затяжка — стягель, стя- говина.
Звено [прим, понтоннаго 

моста]— ланка.
Заклепка двухсрізная — Ідворізна нгата. І
Затяжка горизонтальная— ! поземний стягель, по-1 земна стяговина
Зетообразное желізо— залізо Ъ.
Зоре желізо— залізо зоре. І

К Г .

Изгибу продольному сопро- 
ТИВЛЄНІЄ— ВИДерЖНІСТЬ

на вигинання або вигин, опір вигинові.
Изгибающій моментъ— момент угину або вгнут- тя, (згинаючий момент).
Изгибающая сила — згинаюча сила.
Изогнутая ось — зігнута вісь.
Искусственное натяженіе—роблена напруга або напруження.
Испьітаніе — проба, дослід.

к .

Каменная одежда — охоронний мур, камяні залички.
Кладка— му р; мурування.
Клепанная балка— нюто- ваннй (клепаний) брус
Коеффиціенгь— сочинник (коефіцієнт).
Коеффиціенгь деформаціи- сочннник деформації.
Коеффиціенгь поперечной 

упругости — сочинник поперечної пружно- сти.
Коеффиціенгь удликенія 

отъ температуры — со-чинник видовжіння через ТОГІЛОТНІСТЬ, сочинник дилятації.



Кол 6 Мно

Колонна-кольона, соха, стовп,
Контрфорсъ— примурок.
Консоля — односпірник, (консоля).
Консольная балка— одно- спірний брус.
Корытное (швелерное) же

лезо-— залізо и, ко- рмтне залізо.
Косоугольный — СКОСОКЇ/Т- ний.
Кривая давленія — крива тиску (натиску).
Кривой брусъ — луковый брус.
Крылья откосныя— крала [прачі лка].
Крылья откосныя паралель-

ныя — рі внобіжні крила [причілка].
Крыша односкатная — односхилий дах або покрівля.

Линія упругая — гнучка лінія.
Линія цепная— ланцюгова лінія.
Листовое желЪзо — арку- щове залізо, залізна бляха.
Листъ (ребро) вертикаль

ный— сторчова стінка, сторчова стяга
Лиотъ горизонтальный —  поземна стяга.
Лишній стержень— зайвий прут.
Лучей пучекъ— жмут промінів.
Л у ч і— промінь.

Матеріалові сопротивле-! ніе—видержність ма- ! теріялів.
Матеріалові теорії сопро- 

I тивлеиія — теорія вн- • держности матері- і ялів, теорія опору 
Линейное расшчреніе — лі-] матеріялів. пінний розшир, ліній- М асш табі— міряло, міра, не розширення. І мірило.
Линія вліянія (инфлюзнт-.Масштабі силі — міряло 

ная) — лінія виливу,' сил (міра сил), впливова лінія. Многопролетная балка —
Линія замыкающая—лінія, многодільшій брус, замкнення, (замика-І многопрогінний брус, юча лінія). Многоугольникі веревоч-
Линія прогибові — лінія ный — шнуровий мно- вгнну, лінія вгнуття. ГОКІ/ТНІІК.



Мно 7 Наг

Многсугольнииъ прогибовъ—многокутник угину 
або вгнуття. 

Многоугольникъ силъ — многокутник сил. 
Многоугольникъ шарнир

ны й- суставний многокутник.
Модуль —  СОЧМНЫИК, МО дуль.
Модуль скольженія — со-чмнник (модуль) ков-зу.
Модуль упругости— сочмн- ник (модуль) пружності!.
Моментъ— момент. 
Моментъ давленія ветра—момент натиску вітру. 
Моментъ изгиба - момент, угину або вгнуття, (згинаючий момент). 
Моментъ инерціи— момент безвлади.
Моментъ опоры—момент підпори.
Моментъ относительно точ

ки я д р а -момент ядре- ний.
Моментъ отрицательный 

изгибающій — від'ємний згинаючий момент, від'ємний момент угину.
Моментъ скручивающій —момент скруту, (скручуючий момент). 
Моментъ сопротивленія —  момент опору.
Моментъ статическій — момент статичний.

Моментъ центробежный—відосередній момент, відбіжний момент. 
Мостъ— міст.
Мостъ висячій — висячій 

або вмелий міст. 
Мостъ шоссированный —  жорствований міст. 
Мостъ цЄпной—ланцюговий міст.

ы .

Нагружать центрально —вантажити осередково (центрично).
Нагрузка— вантага.
Нагрузка непосредствен

ная—вантага безпосередня.
Нагрузка непрерывно рас

пределенная — безпере- рмвно розкляденаван- тага.
Нагрузка полезная — корисна вантага.
Нагрузка прямая-б е зп о середня вантага.
Нагрузка равномерно рас

пределенная — рівномірна вантага.
Нагрузка сплошная — суцільна вантага, суцільне навантаження.
Нагрузка ступенчато рас
пределенная — щаблясто розложена вантага.



Наг 8 Неп

Нагрузка узловая— вузлова вантага, посередня вантага.
Нагрузки динамическое 

дЬйствіе — рухове (динамічне) ділання ван- тагн.
Наклонно къ направленій) 

вітра — н&хило (похило) до напряму вітру 
Наклоненія уголъ — кутнахилу.
Напряженіе — напруга, напруження. 
Напряженіе второстепен
ное— другорядне напруження.
Напряженіе главное — головне напруження. 
Напряженіе допускаемое—допускальне (допускне) напруження. 
Напряженіе крайняго во

локна — напруження крайнього волокна. 
Напряженіе на изгибъ (при 

изгибі) — напруження угину, напруження на згинання. 
Напряженіе на разрывъ—  напруження розтягу, напруження на тяг- нення.
Напряженіе на сжатіе—напруження стиску, напруження на тиснення.
Напряженіе нормальнеє—напруження просто- падно (нормальне). 
Напряженіе перерезыва

ющее — напруження

зрізу або стону, (зрізуюче напруження).
Напряженіе предельное —  напруження граничне
Напряженіе растягивающее —напруження розтягу, (розтягаюче напруження).
•Напряженіе сдвигающее—напруження зрізу.
Напряженіе сжимающее—  напруження стиску, (стискаюче напруження), тиснення.
Напряженіе сцЄплєнія —  напруження спійно- сти (причепноети).
Напряженіе срезывающее напруження зрізу або стину, (зрізуюче або стинаюче напруження).
Напряженіе температурноенапруження (напруга) від теплотности (температури).
Натяженіе искусственное—  роблена напруга або напруження.
Настил ъ двойной— подвійне мостиння.
Настилъ досчатый — мостиння, поміст.
Неизменяемое сочлененіе—  сполучення штивне.
Нейтральная ось — байдужна вісь, (нев- тральна вісь).
Ненагруженное состояиіе —безвантажний стан.
Неподвижная опора — нерухома підпора.
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Неподвижный опорный шар- 
ниръ— нерухомий підпорний сустав.

Необходимый стержень—  необхідний прут.
Непосредственная нагру

зка — безпосередня вантага.
Непрерывно распределен

ная нагрузка — безпе- реривно розкладена вантага.
НеразрЪзная балка - мно- годільний брус.
Нижній поясъ— долішній пас.
Нормальное напряженіе —напруження просто- падне (нормальне).

Нормальный къ напра- 
ленію вЬтра — просто- падний до напряму вітру.

Нулевая ось— байдужна 
або байдужа вісь.

о.

Обрушенія призма— бршіа обрива.
Объемная си л а-о б ся го васила.
Одежда каменная— камяні залички.
Однопролетный— однопро- ГІННИЙ, однодільний.

Односкатная к р ы ш а односхилий’ да*х або покрівля.
Опора— підпора.
Опора ж е с т к а я -жорстка підпора, штивна підпора.
Опора неподвижная —нерухома підпора.
Опора плоская скользя

щая— плеската ковзна підпора.
Опора промежуточная 

(быкъ)— проміжна підпора, дан.
Опора свода — підпора склепіння.
Опора упругая — пружна підпора.
Опорная точна — точка підпори.
Опорное давленіе— натиск на підпору [склепіння].
Опорное с%ченіе — підпо- ровий переріз або перекрій.
Опорнеє сопротивленіе —протнділання (реакція) підпори.
Опорный моментъ — підпорний момент.
Опорный шарниръ — підпорний сустав.
Опреділеніе аналитиче

ское—рахункове (аналітичне) визначення.
Опреділекіе графическое—  визначення нарисове (Графічне) [напр. натиску землі].
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ОпредЬленіе давленія зе
мли — визначення напору землі.

Ордината— значніш другий (прямовисний).
Основаніе колонны—спідка стовпа.
Основаніе, фундаменті—основа, фундамент, се- литва, підмури [каміннії.
Основаніе упругое — пружна основа.
Ось— вісь.
Ось изогнутая — зігнута вісь.
Ось нейтральная — байдужна вісь, (нев- тральна вісь.
Ось нулевая — байдужа 

або байдужна вісь.
Ось симметріи— вісь розмірності! (симетрії). •
Ось сопряженная — вісь спряжена, звязана вісь.
ОтвЄсно, вертикально —простовмсно, сторч [о стоячих предметах].
Отнлоненіе —•відхилення,в Ід хи л.
Откоса естетственный 

уголъ — кут нахилу природної злоги (похилішії).
Откосйыя крылья — крила [причілка].
Откосъ—злога, похили- на, спуховина.
Относительное удлиненіе—  одиничне (зглядне) продовжіння.

Опр

Отрицательный изгибающій 
моменті» — від'ємний згинаючий момент, від'ємний момент угину-

ОтрЬзоні— вгдрізок, відтинок.
Г Х

Панель — ділянка |в статиці ' буд].; пішохід, хідник; лиштва [в будівництві].
Пара силъ— пара сил.
Параллелограмъ — рівно- біжнпк.
Параллельный — рівнобіжний.
Параллельный откосный 

крылья — рівнобіжні кргіла [причілка].
Перекрестный раскосъ — перехресна косина.
Перемьма напряженій —  зміна напружень.
Переменное сЬченіе— змінний переріз або перекрій.
Переміщеніе взаимное —взаємне переміщення, (пересунення).
Перпендикулярный — сторчовий, простопадний.
Перпендикулярі — просто- пад, сторч.
Перерезывающее напряже

т е — напруження зрі-



Пер 11 Презу або стішу, (зрізуюче напруження).
Первсіченіе— перетин.
Пластинка—платівка.
Плечо — рамено (плече) [сили].
Плита на четырехъ опо- 

рахъ -плита підперта на всі чотирі боки.
Плоская скользящая опо

ра— плеската ковзна підпора.
Плоскость -  площа, площина.
Плоскость обрушенія —площа обрива.
Площадь вліяиія — поле впливу.
Площадь моментовъ про

стая— звичайне поле (площа) моментів.
Поверхностная сила — поверхнева сила.
Подвижная опора— рухома підпора.
Подвижной опорный шар- 

ниръ — рухомий підпорний сустав.
Подвесная ферма— підсилений сволок (брус).
Подносъ—косяк.
Подпорная ст ін а — підпорний мур.
Подпорная стіна  со сто- 

ячимъ сводомъ — підпорний мур зі стоячим склепінням.
Полезная нагрузка — корисна вантага.
Полка [двутавр. ж еліза|—  поличка.

Полосовое желізо— стяго-ве залізо, плескате залізо, (штабове залізо).
Полюсное разстояніе — бігу нова відстань або відступ, (полюсова відстань).
Полюсъ—бігі/н, (полюс).
Поперечина — поперечина.
Поперечная балка — поперечний брус, поперечник.
Поперечный р а з р із г— переріз поперечний.
Поперечная связь — поперечні вязала.
Поперечная сила — поперечна сила.
Поперечное с іченіе—поперечний перекрій або переріз.
Поставить вертикально —прямцем поставити, сторч поставити.
Постель— підстилка.
Постоянный грузъ — постійна вага, нерухома вага.
Постройка — будова, будівля; будування.
Поясной листъ [клепанной 

балки]— поземна стяга.
Поясъ верхній — пас горішній.
Поясъ нижній — пас долішній.
Поясъ— пас.
Предільное напряженіе —граничне напруження.
Пред^ъ нагрузки — границя вантаження.



Пре 12 Рав

ПредЪлъ пропорціональ- Пролетъ соединительный—
ности — границя про- 
порціональности

ПредЪлъ текучести (начало 
теченія)— границя (ме
жа) плинности.

ПредЪлъ упругости— гра
ниця пружности

Призма обрушенія 
обрива.

Проволока стальная— ста
левий дріт.

Прогибъ— вгнуття, угин,
ВГИН.

Прогонъ поперечной

ЗЛ2/ЧНИЙ прогін. 
Промежуточная опора —

проміжна підпора, 
дан.

Промежуточный стер
жень — проміжний 
прут.

брила Простая площадь момен- 
товъ — звичайне поле 
(площа) моментів. 

Пространство — просто
рінь, простір. 

Прочность защемленій —  
тривалість закладен-пли-

ты— підгін попеиечної (замурування),
плити ГШ по первчн0 * і Прямая н а гр у зка -б езп о - 

„  ' _ середня вантага.
Продольная^балка— подов- Пученъ лучей— жмут пре

жний брус, подов- Мі нів>
Ж НІІК* Пята колонны (стойки)—

Продольная сжимающая! спідка стовпа (кольо- 
сила — подовжна сг/ла| ни).

.стиску (подовжнаПята свода— пята скле-
стискаюча сила). ш'ння.

Продольная скла для сЪче- 
нія — подовжна сила 
для перекрою або пе
рерізу.

Продольное усиліе — по-
довжна сила.

Продольный разрЪ зъ-пе
реріз подовжний.

Проекція — мет, (про-. Работа возможная—мож-
скція). I лива праця (робота).

Произвольный — довіль- Работа деформаціи-праця
ний.

Пролетъ— прогін.
Пролетъ въ овЪту— про

світ, (прогін у світлі).

деформації. 
Работающій стержень —

чинний прут (працю
ючий прут).

Пролетъ расчетный — те- РавновЪЫе устойчивое —
оретичний прогін. І рівновага стала.



Рав 13

РавновЬсъ силъ — рівно-вага сил.
Равнаго сопротивленія бал

ка— брус постійної ви- ДОЛЖНОСТИ, брус постійного опору.
Равнодействующая сила—  в и елі дна.
Равномерно распределен

ная нагрузка — рівномірна ваитага. ,
Радіусь инерціи— промінь безвлади ^інерції).
РазрЬзг— переріз.
Разрезъ продольный— переріз подовжнпй.
Разрезъ поперечный— переріз поперечний.
Разстояніе відстань, відступ.
Разстояніе полюсное— бі-гунова відстань або в/дсту п (п ол юсовавідстань).
Раскосъ— косина.
Раскосъ главны й-голов на косина.
Раскосъ жесткій — туга косина, штивиа косина.
Раскосъ изъ плоского же

л е за - косина зі стягового (плескатого) заліза.
Раскосъ перекрестный —перехресна косина.
Распоръ горизонтальный—натиск (нагніт) поземний.
Растягивающая сила— сила розтягу (розтягаюча сила).

Растягивающее напряже
т е — напруження розтягу (розтягаюче напруження).

Растягивающее усиліе —натуга розтягу (розтягаюча натуга)
Растяженіе— розтяг.
Расчетъ— облгчення (обчислення).
Расчетъ статическій— статичний рахунок, статичне обчислення або облічення.
Расчетный пролетъ— теоретичний прогін.
Реакція — протиділаннл, (реакція).
Ребро (вертикальный 

листъ) -  ребро, стор* нова стінка.
Ребромъ ставить — руба поставити.
Рельсъ— рейка (шина).
Ригель—розпннка.
РЬиіетка— ґрата.
РЬшетка двойная - -  ґрата подвійна.
РЬшетна съ неизмЬняе- 

мымъ сочлен!емъ--Гра-та зі штивним сполученням.
РЬшетна четверная— ноч- вірна ґрата.
РЬшетчатая арка — ґратчастий лук.
РЬшетечная балка— ґратчастий брус.
РЬшетчатый — гратчастий.

РЄш
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о

Свободно стоящая ст ін а —
вільно стоячий мур 
(стіна).

Сводъ— склепіння.
Связь вітровая— поземне 

(вітрове) ВЯЗИЛО.
Свяаь поперечная —  попе

речні вязила.
Сдвигающее напряженіе —  

напруження зрізу, 
(зрізуюче напружен
ня).

Сжатіе— стиск,тиснення.
Сжатіе упругое —  пруж

ний стиск (стиснення)
Сжимающее напряженіе —  

напруження тиску, 
(стискаюче напру
ження); тиснення.

Сжимающая сива — сила 
стиску (стискаюча 
сила).

Сжимающее усивіе —  на
туга стиску (стиска
юча натуга).

Сива внішняя— зоколиш- 
ня сила, знадвірня 
сила, зокільна сила.

Сива изгибающая —  сила 
згинаюча.

Сива объемная— обемова 
сила.

Сива поперечная —  сила 
поперечна.

Сива поверхностная—сила поверхнева.

Сива продовьная двя с і-
ченія—подовжня сила для перекрою або перерізу.

Сива равнодійотвующая —вислідна.
Сива растягивающая— сила розтягу, розтягаюча сила.
Сива сдвига, сдвигающее 

усивіе, срізьівающееуси-
віе —  сила зрізу або стину (зрізуюча сила). 

Сива сжимающая —  сила стиску (стискаюча сила).
Сива составвяющая— складова сила.
Сивъ многоуговьникъ —многокутник сил.
Сивъ масштабъ —  міряло сил, міра сил.
Сивы дійствіе —  ділання сили.
Симметріи ось— вісь роз- мірности (симетрії). 
Своженіе сивъ— складання сил.
Сковьженіе— ковз.
Скользя щ&д плоєная опо

ра —  ковзна плеската підпора.
Сковьженію сопротивленіе-видержність на ковз, опір К0В30ВІ. 
Скручивающій м о м ен тъ - момент скруту (скручуючий момент). 
Скручиванію сопротивве- 

ніе —  видержність на скрут або скручу-



Спл 15 Ставання, опір скрутові 
або скручуванню.

Сплошная нагрузка — суцільна вантага, суцільне навантаження.
Сплошной— суцільний.
Собственный вЄс і — власний тягар (вага).
Соединеніе болтовое— про гоничне злучення, чопове влучення; про- гоничне сполучення, чопове сполучення.
Соединеніе заклепочное —  нютоване (клепане) злучення, нютоване (клепане) сполучення.
Соединительная балка —злучний брус, злуч- ник.
Соединительный пролетъ—злучний прогін.
Сопротивленіе -оп ір .
Сопротивленіе опоры — протиділання (реакція) підпори.
Сопротивленіе, реакція —  протиділання (реакція).
Сопротивленіе матеріа

лові — вмдержність матеріялів, опір ма- теріллів.
Сопротивленіе продольному 

изгибу — вндержність на вигинання або вигин, опір вигинові
Сопротивленіе опорное —  протиділання (реакція) підпори.

Сопротивленіе скручива-
нію — видержність на скрут або скручування, опір скрутові або скручуванню. 

Сопротивлене скольженію—  вгідержність на ковз, опір ковзові. 
Сопротивленія равнаго бал

ка — брус постійної видержности, брус постій ного опору. 
Сопряженный діаметрі —  спряжений (звяза- ний) промір або поперечник.
Сопряженная ось — спряжена вісь, звязана вісь.
Сооруженіе, конструкція—споруда (конструкція); будівля, будова. 
Сосредоточенный гр у з і—  скупчена вага. 
Составляющая сила—^складова сила.
Состояніе воображаемое—уявний стан.
Состояніе ненагруженно-

стн — безвантажпий стан.
В і  состояніи нулевьіхі на

пряженій—без напруги. 
Сочленіе неизменяемое —штивне сполучення. 
Срезывающее напряженіе—напруження зрізу або стмну (зрізуюче або стинаюче напруження).
Ставить реброці — ста- I вити руба.
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Ставить стоймя — стор- ЧаТИ.
Стальная проволока— сталевий дріт.
Статика— статика. 
Статическій моментъ —статг^чний момент. і 
Статически неопреділи- і 

мый— статично невиз- начальний.
Статически определимый—статачно визначальний.
Статичесній расчегь— статичний рахунок, статичне обчислення або облічеїшя.
Степень податливости ос

нованій — ступінь піддатливості! основи. 
Стержень— прут.
Стержень гибкій — гнучкий прут.
Стержень главный — головний прут.
Стержень лишній—зайвий прут.
Стержень необходимый —необхідний прут. 
Стержень промежуточный- пром/жний прут. 
Стержень работающій —чинний прут (працюючий прут)
Стержень рішетми— прут ґратчастого бруса. 
Стержень стойки, (колон

ны)— стовбур стовпа. 
Стойка— стовп [в статиці І, підпора [в риштуваннях], глиця в

4;1га ґратчастім сволоці), соха.
Стойка (рішетчатой бал

ки)— глиця.
Стойка добавочная — додаткова глиця.
Стоймя-сторч, сторчма.
Стропильная ферма (стро

пило) — даховий звя- зснь (сволок), (покрівля ний звязень).
Стрілка (свода)-стрілка [лука].
Ступеньчатое распреділе- 

ніе нагрузки— іцаблясте розложення (розиоло- га) вантаги.
Стінка вертикальная —  сторчова стінка.
Стінка закрепленная анке

рами -м у р  закріплений якорями, заякорений мур.
Стінка съ контрфорсами—мур з примурками.
Стінка подпорная — підпорний мур.
Стінка свободностоящая -вільно стоячий мур (стіна).
Січеніе—перекрій, поре- різ.
Січеніе опорное — пі дворовий переріз або перекрій.
Січеніе поперечное — поперечний перекрій або переріз.
Січенія ядро—ядро перерізу, перекрою.



Тем

т.
Температурное напряже

ніе—напруження (напруга) від теплотно- стн (температури),
Теорія сопротивленія ма- 

атеріаловг— теорія ви держности матеріяліВ; теорія опору матері- ялів.
Точка вращенія — точка обороту.
Точка опоры—точка підпори.
Точна приложенія [силы) —тонка прикладу [сили].
Тразкторія напряженій —траєкторія напружень, лінія напруг.
Треніе между стіной и зе

мляной массой — тертя поміж м^ромі землею.
Треугольникъ давленій — трикутник натиску.
Т  рехпролетный— триділь ний, трипрогінний.
Трехшарнирная арка— три- суставний лук.
Тротуаръ— пішохід, хідник.
Тяжести центрі— тяжінь, (осередок ваготіння),

" V .

Уголонъ— кутівка.
Уголъ еотественнаго от

носа—кут нахилу при-

-  17 киевского Р&иі;І гіедноТ
лиИГЛ^ІіуШІШИІ.-----

Уголъ наклоненія — кутнахилу.
Удлиненіе- видовжіння. 
Удлиненіе относительное—одиничне (зглядне) видовжіння.
Удлинять— видовжувати. 
Удлиняться — видовжуватися.
Узелъ— вузол.
Узловой грузъ — вузлова вага.
Узловая нагрузка— вузлова вантага, посередня вантага.
Упругая линія — гнучка лінія, лінія вгнуття, (угину, вгину).
Упругая опора — пружна підпора.
Упруг е основаніе — пружна основа.
Упругое сжатіе -  пружний стиск (тиснення). 
Упругости предЪлъ — границя пружности. 
Упругость— пружність. 
Усиленная арка—підкріплений лук.
Усиленная балка— підкріплений або підсилений брус.
Усиліе— натуга.
Усиліе продольное — сила подовжна.
Усиліе растягивающее —натуга розтягу, розтягаюча натуга. 
Усиліе сжимающее— нату-
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Уоилій діаграмма— нарис натуг.
Уотой — берегова підпора, причілкова підпора; причілок.
Устойчивость — сталість, статичність.
Устойчивое равновісіе —  стала рівновага.

Ферма арочная— луковий сволок.
Ферма балочная -сволок, брус, белька, бальок.
Ферма главная—головний сволок, головний брус.
Ферма подвесная— підсилений сволок (брус).
Ферма со сплошной отЄн- 

ной— сволок (брус) з суцільною стінкою.
Фермастропильная (отропи- 

ло)—даховий звязень (сволок), (покрівляний сволок).
Фокусъ— огнище (вогнище).
Фундаменті (основаніе)—основа, фундамент, селитва, підмури [ца* мінні].

X X

Центрально нагружать —о сере д ково (центри - чію) вантажити.
Центральный эллипсъ —  осередкова еліпса.
Центробежный мом енті—  відосередній момент, відбіжний момент.
Ц ентрі давленія— осередок натиску, тиску.
Центрі тяжеоти— тяжінь.
Ціпкая линія-ланцюгова лінія.
ЦЄпной м о с т і—ланцюговий міст.

■ Ч.

Четверная решетка — по-чв/рна ґрата.
ні.

Ш а гі заклепокі — відстань нют, крок НЮТІІ (заклепки).
Шарнирная балка — су-ставний брус.
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Шарнирный многоуголь- 
никъ— суставний многокутник.

Шарниръ— сустав.
Шарниръ воображаемый—  уявний сустав.
Шарниръ временно д ійст-
в у ю щ ій -тимчасовий сустав.
Шарниръ опорный —  підпорний сустав.
Шарниръ опорный непод

вижный —  нерухомий підпорний сустав.
Шовъ— шво.
Шоссированный мостъ —жорствований міст.

э.
Эллипсъ инерціи — еліпса безвлади.
Эллипсъ центральный —осередкова еліпса.

я:.
Ядро січеній —  ядро пе рорізу, перекрою.



Д О Д А Т О К .

Восковка, бумажная каль
ка — прозорий папір, калька.
Готовальня — рисункова пристрійниця.
Деталь -иодробина, деталь.
Заштриховать —зариску- вати, зармсити.
Карандашъ — оливець.
Кнопка— прмтинка.
Лекало—кривуля.
Ножка циркуля для каран

даша— околшпник.
Полотняная калька — прозоре полотно, калька.
Пунктирная линія— точко- вана лінія.

Пунктиромъ — точковапо.
Пунктиръ— точкованка.
ОТТЪНИТЬ -ИІДТІІШТИ.
Рейсфедеръ— рмсник.
Рейсшина— керовнмця.
СмЬта—коштоспмс, (ко- шторме); обрахунок.
Сплошная линія— суцільна лінія.
Туш ь— туш.
Угольникъ— косинець.
Утолстить -погрубмти.
Циркуль— цмркель, круж.
Черта—риса.
Чертежная доска—рисункова стільниця (рисункова дошка).
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